
 
Bilag 1 
Erklæring om medarbejdermedbestemmelse, hvis det fortsættende selskab skal 
henhøre under dansk lovgivning 

 
ERKLÆRING OM 
MEDARBEJDERMEDBESTEMMELSE 
i henhold til aktieselskabsloven § 139 e / anpartsselskabsloven § 67d 

 
Selskabets navn: 

 
Selskabets adresse: 

 
Selskabets CVR-nummer: 

 
 

Den tegningsberettigede ledelse i ovennævnte selskab erklærer herved, at 
medbestemmelsen i det fortsættende selskab er i overensstemmelse med reglerne i kapitel 
15 a i aktieselskabsloven hhv. § 67 d i anpartsselskabsloven, idet 

 
 

 

medbestemmelsen i det fortsættende selskab er i overensstemmelse med reglerne i 
aktieselskabslovens § 49, stk. 2, 3. og 4. pkt./ anpartsselskabsloven § 22, stk. 1, når 
disse regler finder anvendelse, jf. aktieselskabslovens § 139. 

 

der er indgået en aftale mellem ledelsen og SFO´et om medbestemmelse. 
 

der er truffet beslutning iht. aktieselskabsloven § 139 b, stk. 1, nr. 3. 
 

der er truffet beslutning iht. aktieselskabsloven § 139 d. 
 

fristen i § 12 i lov om medarbejderindflydelse i SE-selskaber, jf. aktieselskabslovens 
§ 139 b, stk. 1, nr. 2, er udløbet, uden at der er indgået nogen aftale og 
medbestemmelsen er derfor fastlagt i overensstemmelse med § 139 b. 

 
Navn: 

Dato:

Navn:

Dato:

Navn: 
 

 Dato: 
 
 

 Navn: 
 

 Dato: 
 
 

Opmærksomheden henledes på, at afgivelse af urigtige oplysninger kan straffes med 
bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, jf. straffelovens § 296, stk. 1, nr. 2, d). 
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VEJLEDNING til erklæring om medarbejdermedbestemmelse 

Ved grænseoverskridende fusion eller spaltning skal der, hvis det fortsættende selskab (ved fusion) eller det 
modtagende selskab (ved spaltning) skal have hjemsted i Danmark, indsendes en erklæring fra ledelsen i det 
fortsættende/modtagende selskab om at medbestemmelsen i det fortsættende/modtagende selskab er i 
overensstemmelse med reglerne i kapitel 15 a i aktieselskabsloven hhv. § 67 d i anpartsselskabsloven. Se 
anmeldelsesbekendtgørelsen § 12, stk. 1, nr. 4). 

Hvis det fortsættende selskab skal have hjemsted i et andet EU/EØS land end Danmark, kan nærværende 
forslag til erklæring ikke anvendes. I den situation skal ledelsen i det udenlandske fortsættende selskab 
erklære, at medbestemmelsen i det fortsættende selskab er i overensstemmelse med principperne i direktivet 
om grænseoverskridende fusion af selskaber med begrænset ansvar (2005/56/EF). 

Der er ingen formkrav til erklæringen, og denne skabelon er derfor blot et forslag til udformning af 
erklæringen. Ledelsen kan vælge at udforme erklæringen på anden måde. 

Medbestemmelsen i det fortsættende selskab efter en grænseoverskridende fusion eller spaltning kan følge to 
forskellige regelsæt: enten de ”almindelige regler” om medbestemmelse, jf. aktieselskabsloven § 49 stk. 2, 3, 
og 4. pkt./anpartsselskabsloven § 22, stk.1, eller de såkaldte SE-regler om medbestemmelse, jf. 
aktieselskabslovens § 139 a/ jf. anpartsselskabslovens § 67 d. 

At medbestemmelsen i selskabet er i overensstemmelse med reglerne om medbestemmelse i forbindelse med 
grænseoverskridende fusioner/spaltninger indebærer, at enten aktieselskabslovens § 49, stk. 2, 3. og 4. 
pkt./anpartsselskabsloven § 22, stk. 1 eller SE-reglerne om medbestemmelse anvendes. Er medbestemmelsen 
fastlagt ved anvendelse af SE-reglerne om medbestemmelse, kan udfaldet blive ét af de under 2.) -5) anførte 
resultater. I det følgende beskrives de 5 muligheder for fastlæggelse af medbestemmelse. 

OBS! Der skal kun sættes ét kryds i erklæringen! 

1) Medbestemmelsen er i overensstemmelse med reglerne i aktieselskabslovens § 49, stk. 2, 3. og 4. pkt. 
hhv. anpartsselskabsloven § 22, stk. 1 

Der er tale om den situation, hvor § 49, stk. 2, 3. og 4. pkt. hhv. anpartsselskabsloven § 22, stk. 1, dvs. reglerne 
om medarbejderrepræsentation i bestyrelsen, finder anvendelse. Se mere om anvendelsen af hhv. de 
”almindelige regler” og SE-reglerne om medbestemmelse i vejledningen om medarbejderes medbestemmelse i 
forbindelse med grænseoverskridende fusioner og spaltninger afsnit 2.1.2. 

2) Aftale om medbestemmelse 

Der er tale om den situation, hvor der indgås en aftale mellem ledelsen og SFO’et om medarbejdernes 
medbestemmelse i det fortsættende selskab. Indholdet af en sådan aftale kan enten være en konkret ordning om 
medbestemmelse, eller en aftale om, at de såkaldte referencebestemmelser (§ 33, stk. 2, § 34 og §§ 36-40 i lov 
om medarbejderindflydelse i SE-selskaber) skal anvendes. Se mere om indholdet af en aftale mellem ledelsen 
og SFO’et i vejledningen om medarbejderes medbestemmelse i forbindelse med grænseoverskridende fusioner 
og spaltninger del II, A, 4.3.4. Se mere om aftalt anvendelse af referencebestemmelserne i vejledningen om 
medarbejderes medbestemmelse i forbindelse med grænseoverskridende fusioner og spaltninger afsnit 2. 
1.5.1.2. 

3) Beslutning iht. aktieselskabsloven § 139 b, stk. 1, nr. 3 

Der er tale om den situation, hvor de deltagende selskabers kompetente organer (ledelserne) har besluttet at 
anvende referencebestemmelserne uden forudgående forhandling med SFO´et. Se nærmere om denne situation i 
vejledningen om medarbejderes medbestemmelse i forbindelse med grænseoverskridende fusioner og spaltninger 
afsnit 2.1.5.1.1. 

4) Beslutning iht. aktieselskabsloven § 139 d 

Det er tale om den situation, hvor SFO´et har besluttet ikke at indlede forhandlinger med ledelserne i de 
deltagende selskaber, eller hvor SFO´et har afbrudt forhandlingerne for i stedet at anvende de ”almindelige 
regler” om medbestemmelse i aktieselskabsloven § 49, stk. 2, 3.pkt. og 4.pkt. Se nærmere om denne situation i 
vejledningen om medarbejderes medbestemmelse i forbindelse med grænseoverskridende fusioner og spaltninger 
afsnit 2.1.4.3.6. 

5) Fristen i § 12 i lov om medarbejderindflydelse i SE-selskaber jf, aktieselskabslovens § 139 b, stk. 1, 
nr. 2, er udløbet, uden at der er indgået nogen aftale 

Der er tale om den situation, hvor forhandlingerne mellem ledelserne og SFO´et i løbet af 6 måneder 
(evt. forlænget i op til 1 år) ikke har ført til, at der er indgået aftale om medbestemmelse. I så fald 
anvendes referencebestemmelserne som udgangspunkt. Se nærmere i vejledningen om medarbejderes 
medbestemmelse i forbindelse med grænseoverskridende fusioner og spaltninger afsnt2.1.5.1.3. 
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